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TEHÜıGLİ Aill( PoşETi TExİtİx şARTIiAMESİ

l-Tehlikeli atık poşetinin çift kat kalınlığı en az 15o mikron olmalıdır

2-orta yoğunluklu LD,E malzemeden en az iki kath olacak şekilde imal edilmiş olmalıdlr.
3-Poşeü çift tabanlı, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.

4-Poşetler sarl renkte olmalıdır.

5-PoŞet üzerinde atk mevzuatna uygun olacak şekilde bir yüzünde Uluslar Arası Tehlike AtkAmblemi Ve DiKKAT TEHLire ıi Anx ibaresi kolaylıkla çıkmayacak şekilde bulunmahdır.

6-Poşetler 80 cm eninde 11O cm boyunda o|malıdır. 15 kg taşlma kapasitesinde olmalldır.
7-yüklenici firma amba|ajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk, yırtık olduğutespit edilen ürünü yçni|çri ı!e üeretsiz alarak değiştı|eçekjr,

8-Ürün TSE EN lso 9oo1 Kalite Yönetim sistemi kapsamlnda üretilmiş olmalıdır.

9-Firma ürünü değerlendirmek için 10 (on) adet numune getirecelç gelen numuneler testedilecek değerlendirilecek değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alımyapılacaktır.

Vınnşehir Hastenesi



S-kutu üzerinde atık mevzuatlna uygun olacak şekilde uluslar Arası Tehlike Atık Amblemi veDiKKAT TEHtiKELi ATıK ibaresi kolayhkla çıkmayacak şekilde bulunmalıdır.

6-Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

rrşüxsıl anx xuTusu TExillı şARTHAMEs|

1-Kutulaİln hacmi en az 50 lt olmahdlr.

2-Kutular san renkte olmahdır.

3- 2 yıl gannti|i olmahdır

4-Soğuğa sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmafudır

7- Kutular pedallı o|malıdır.

Vin Devle

8- Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune getirecek, ge|en numune test edilecek
değerlendirilecek değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alım yapılacaktır

9-yükIenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk, kırık olduğu
tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.



7- Kutular pedallı olmalıdır.

s-kutu üzerinde atık mevzuatına uygun olacak şekilde uluslar Arası Tehlike Atık Amb|emi veDiKKAT TüBBi ATlK ibaresi kolaylık|a çıkmayacak şekilde bulunmaİdır.

6-Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden ımal edilmiş olmalıdır.

8- Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune getirecek, gelen numune test edilecekdeğerlendirilecek değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alım yapılacaktır

9-yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk, kırık olduğutespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir ,*":rıesi
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Tl8Bl AnI xUTUsU TExilİx şARTI|AMESİ

1-Kutulann hacmi en az 50 lt olmahdır.

2-kutular kırmızı renkte olmahdır.

}, 2 yılgarantili olmalıdır

4-Soğuğa sıcağa ve kimyasallara dayanıkh olmalıdIr



ilBBİ Anx EIDİVEİıı TExıIıx ŞAFrilAMEsi

1-Tabi latexten, tekstiI takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olacak

2-Ylİtlmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak

}Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak

4-Üstü tamamen kapfu, iç astarı kaliteliolacak

5-Rengituruncu olacak

6-Kesici ve delici cisimlere karşı mukayemetti olacak

7-8ir çift (2 adet) olacak



_70l70*50 (YÜKsEKLiK_UzuNLuK=GENiŞLiK)(içrEN içE NET ÖLçÜLER ALlNMışTlR} cM

BoYuTLARlN DA, KAPAKLI oLMALIDlR.

-KAPAKLARIN RENGi KIRMlzl (KiRLi içiN) , MAVi (TEMiz iÇiN ) oLMALlDlR.

_ARABANiN GöVDE K|5M|NDA KlRMlzı OLANDA,KıRLI çAMAş|R ARABASr, , MAVI oLANDA

"TEMiz çAMAŞlR ARABASl" ŞEKtiNDE YAZMALlDlR.

-ALTTA 360 DERECE DÖNEBiLEN 2 FRENLi, 2 FRENsiz TEKERLEK BULUNMAL|DlR.

_GEIÖE ALT KlsMlNDA 1 ADET TAHLiYE VANAsl BULUNMALiDIR.

-ARABAYI KULLANABiLMEK içiN 1ADET iTME KoLU BuLUNMAL|D|R.

_KAPAĞI ÜZERiNDE KALDIRMAYA YARAYACAK 1ADET KAPAKTUTMA KULBU BuLUNMALID|R.

_KuLltNlNH KoLAY VE RAHAT oLMAuDlR.

_sERT PLAsTiKIEN iMAL EDiLMELiDiR.

-soĞUĞA, slcAĞA VE KiMYASALLARA DAYANlKLl oLMALlDlR.

_2 YlL GARANT|Li oLMAtıDıR.(iŞçiLiK ÜRETIM VE FAsRiKAsYoN HATAtARI||A KARş+

_NUMUNE, KAToLoG VEYA AYD|NLAT|cl DoKÜMAN TEKLIF EsNAslNDA TEsLiM EDiLMELiDiR.

NUMUNELER oRJiNAL AMBALAJlNDA oLMAL|DlR. NuMUNE TEsLiM EDiLMEYEN TEKLiFLER

DEĞ E*LEND iRM EYE ALl NMAYACAKT| R.

-TEKNiK ŞARTNAMEDE BELiRTiLEN ÖzELLiKLERE GÖRE NUMUNELER DENENEREK ÜRÜNLERiN

UYGUNLUĞUNA KARAR VER|LECEKTiR.

-KiRLiV€ TEMiz ARABASI AYRI AYRlDlR, BiRBiRiNE MoNTELi DEĞiLDiR.

rEMİz çAMAşıR ARABASı TEKNıK şARTNAMEsi



4'lü slflr At|k Çöp Kutusu seti

1-uzunluk:136

Eni:32

Yükseklik:76

2- Renkler: Mavi -kağıt, yeşil-cam, san-plasti|ç gri-metal

3-Kullanılan boyanın ıflk hassasiyeti makimum olmalı ve güneş ışğında solma ve renk dğişimi
yapmamalıdıt,

4-Çöp kutuları durabilitesi yükselç koku yapmaz,kolay temizleme özel|iğine sahip, güneş ışığından
etkilenmeyecek, alkol, maya, sirke ,asit , amonyak vs aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek
özellikte olmalıdır.

5-Çip kutuları numune üzerinden dğerlendirmeye alınacaktır . Numune göndermeyen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktr.

6-Hasarlı, kırık, boyası kalkmış, darbe almlş ya da herhangi bir nedenle zarara uğramış ürünlerin
değişimi fi rmaya ait olacaktır.

7-Ürünlerin en az iki yıl garantisi olmalıdır.

Vinnşehir Devlet Hastenesi

Hemşlrc

Semıa çitO


